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                                                                                                                              לעילוי שמתד                     "בס

  ל" זצזכריה חיים' שלמה בן ר' רח החבר "מו
  ג"ח תשרי תשפ"ע י"לב       

  .ה.ב.צ..    ת                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                  

 )צעירים(' בית הכסת תלמידי ישיבת פויבז

  10ר מצאז "האדמו' רח

  בי ברק

........................................  

  א"ט זגר שליט"יו' שיעור ממורו הגאון ר

  תולדות' ק פ"ליל ש

  )'כ(שביעית הלכות 
  )ב (מצות ביעור פירות שביעית

  כמות הפירות המחייבים ביעור

   האם צריך להקותן לכל אחד מאשי ביתו–מזון שלש סעודות 

מחלק מזון שלש סעודות לכל ,  מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור)ח"ט מ"פ(תן בשביעית 
כ מחלק לשכיו "ואח, ב שמחלק מזון שלש סעודות לכל אחד ואחד מאשי ביתו"הרע' ופי, ד ואחדאח

 )5ל הערה "משפטי ארץ פ( ל"א זצ"מרן הגרישוהוסיף , )ג"ז ה"פ(ם " ברמבפסק להלכהוכן , ולקרוביו ומיודעיו
 להקות שאין צורך ,מ טובא בישיבה"ו,  אלא מחשב לפי הסמוכים על שלחו,צ להקות לאשי ביתו"דא

  .סעודות לכל בחור ובחור' שיעור של מזון ג

סעודות עבור ביו או אורחים שיבואו אצלו אחרי זמן ' עוד יש לציין שאיו יכול לשייר מזון ג
  .ז איו יכול להשאיר מזון עבור בו שלומד בישיבה שיחזור הביתה אחרי זמן הביעור"ולפ, הביעור

   סעודות'היאך מודדין שיעור מזון ג

' ל מזון ג"וז'  כ)ה ובעין"ו ד"א סק"י' סי(א "החזו. סעודות' יש להסתפק היאך מודדין השיעור של מזון ג
להסתפק בפת ' ולא מחייבין לי, ואין קצבה בדבר, סעודות הוי בכלל' סעודות אפשר דכל שיכול לאוכלן בג
צ "אוכל כדרכו מאותו המין ואש, היאולכאורה משמעות דבריו . ל"וקטיות ולא בשיעור סעודה עכ

הובא במשפטי ( ל"א זצ"וכן פסק מרן הגריש, שבים כל הסעודה ממין זה שמח לומראבל אין כוותו, לצמצם

כ הערה "פירות שביעית פ' ע(מין ה שכל הסעודה היא רק מאותו ,א" פשט בחזואבל אחרים למדו ,)ג"ל ס"ארץ פ

  .)ה מזון"ים דג ביאור"ס' ז' י סי"א' ואמרי יעקב הל, ע"ק

  סעודות בתבליים ושום' שיעור מזון ג

, והוא שיעור קטן מאוד, סעודות' ע מודו שהשיעור הוא כפי מה שמשתמשים לתבל ג"בתבליים כו  
חשבים כמזון סעודה אחת ' או ד' שג, מ טובא לגבי שום"ו י שוםז"ב סט"שדה מרדכי פל(שי.(  

  סעודות ביין' שיעור ג

ארחות רביו (ולכן יכול להשאיר שלש רביעיות יין לכל אחד מבי ביתו ,  הוא רביעיתשיעור סעודה ביין

 ,מ טובא"ו(  כוסות כשיעור סעודה אחת' מ לצורך ליל הסדר חשבים ד"ומ, )ל"י זצ" הקה מרןג בשם"ב עמוד ש"ח

ל לשתות כל פעם יותר  ורגי,ר אם יש לו כוס גדולה בליל הסדמ"ומ, )ט ראשון של פסח"דהרי זמן ביעור של יין הוא יו
דכיון ששותה היין ,  להקל להשאיר לעצמו שיעור גדול יותר מרביעית אחת לכל כוסע אם יש"צ, מרביעית
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ט "ב סי"שדה מרדכי פל( אפשר אין לחשב לצורך הסעודה אלא כשיעור מה שהוא מחוייב לשתות, רק למצוה

 ט"והערה( ,ו יכול להשאיר יין גם לכוסו שלביא בליל הסדראבל איאליהו ה ) ה פ46ז הערה "שיח אמו.(   

  מצות ביעור בסוגים שוים של יין

 ל"זצ א"מרן הגריש בשם )א"ל סקכ"ז צה"פ(בדרך אמוה ' כ, מי שיש לו סוגים שוים של יין של שביעית
  .דכולן חשבין כדבר אחד, גמכל סו סעודות' דאיו רשאי להשאיר מזון ג

  ת של כמה מיי פירותסעודו' שיעור מזון ג

ל שאיו יכול לשער "א זצ"פסק מרן הגריש, אם הגיע זמן הביעור של כמה מיי פירות באותו יום
ולכן אם הגיע זמן , אלא ישער כמה הוא אוכל משי המיים יחד, ע"סעודות מכל מין ומין בפ' מזון ג

, פוחים לבד וכמה מאגסים לבדלא ישער כמה דרכו לאכול מת, הביעור של תפוחים ואגסים באותו יום
וישייר , או שיקבע לעצמו איזה מין עדיף לו, סעודות' אלא ישער כמה דרכו לאכול משיהם יחד כליפתן לג

  ).ד"ל ס"משפטי ארץ פ(ויבער את כל המין השי , הסעודות ממין זה' את כל ג

   כשיש לו הרבה פירות ששית  סעודות' מזון ג להשאיר

סעודות מפירות '  דראה דמה שמותר לו להשאיר מזון ג,)א"ל סקכ"ז צה"פ(בדרך אמוה ' עוד כ
משום שיכול להחליט לאכול דווקא , וטעם הדבר,  מיירי אפילו אם יש בידו הרבה מפירות ששית,שביעית

  ).44ז הערה "שיח אמוה פ(מפירות שיש בהן קדושת שביעית 

  סעודות' תוך כמה זמן צריך לאכול הג

 דווקא ביום הביעור או אפילו סעודות צריך לאוכלן' ן ג הסתפק אם אות)ז"ו סוסק"ט' סי(א "החזו
זיו ' ובס, א דאין לזה הגבלה"שיטת החזובדלהלכה ראה '  כ)ד"ק ק"ל ס"ז צה"פ(אבל בדרך אמוה , למחר
סעודות '  דאפשר לאכול המזון ג)ה שביעי"ד: ה"ע(בזבחים '  הוכיח כן מדברי תוס)א"ו סק"ט ה"שביעית פ(הים 

 ל"א זצ"וכן פסק מרן הגריש, ז" בשם הרדב)ה והה זה"ב ד"ט סק"' סי(וכן פסק במקדש דוד , ללא הגבלת זמן
שמרן , ו"ג אות קס"בספרו משים באהל עמוד רע' א כ"ר עזריאל אויערבך שליט"ק משום שהג" וצע– 1ל הערה " פהובא במשפטי ארץ(

, צ לאוכלם ביום הביעור"שא' ט כ"ש עמוד צ"ואילו במשת הגרי,  דווקא לצורך אותו יוםסעודות הוא' ל שמזון ג"ל ס"א זצ"הגריש

ד הביא בשם "ו סק"כ' ב סי"ת משת יוסף ח"בפרט שבשו, זו' ויש לעיין טובא בסוגי, ב"אבל המחמיר לאוכלם ביום הביעור תע

ומסתבר טובא , )ל"א זצ"ד בשם מרן החזו"ז סקי"ה פ וכן הובא בדרך אמו–סעודות אין שייכות לביעור כלל ' הפוסקים דמזון ג
ובכל זאת תו לו , סעודות' דהרי מזון אדם ביום הוא רק ב, צ לאכול הפירות דווקא ביום הביעור"שא

  .סעודות' רשות להשאיר מזון ג

  האם יש הגבלה כמה יכול לזכות מפירות שביעית שהופקרו במצות ביעור

ובין , בין אם המפקיר בעצמו חוזר וזוכה בהן, ו במצות ביעורמי שזוכה מפירות שביעית שהופקר
 לזכות בכל הפירות מותר ד)ה והה"ו ד"סקט' ו' שביעית סי(ל במעדי ארץ "א זצ"הגרשזמרן ' כ, מישהוא אחר

אבל המשה  .)ד"ח ה"פ( התוספתא וכן משמע מסתימת, סעודות' יותר ממזון ג אפילו אם יש שם ,שהופקרו
ולא להציעם , רק כדי לאוכלן מיד, שאין היתר לזכות מהפירות לאחר הביעור' כ) ח"ט מ"ית פשביע(ראשוה 
מותר להביא לביתו מעט ,  דלאחר הביעור,)ד"דיי שביעית אות ל(ל דיסקין "המהרי' וכעין זה כ, לאחר זמן

  .מותר לאוכלם, ובדיעבד אם הביא יותר, כדרך שמביאים מן ההפקר

  דושת שביעיתזמן הביעור של יין בק

ל ובעבים עד הפסח של מוצאי שביעית " וז)א"ז הי"שמיטה פ' הל(ם "הרמב'  כ,בעין זמן הביעור של יין  
קט ) ה וששאלת"ז ד"ו סק"ט' שביעית סי(א "החזו. וחלקו הפוסקים אם הכווה לתחילת פסח או לסופו, ל"עכ

מרן . כוסות בליל הסדר שהוא יום הביעור' דמ עדיין יכול לקיים מצות "ומ, דהכווה ליום ראשון של פסח
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ש סיריליאו על הירושלמי "ואילו הר,  דיתכן שזמו בערב פסחל"ס )ג"ב עמוד ש"ארחות רביו ח(ל "י זצ"הקה
 ואחר הפסח ,דאוכלין בעבים עד הפסח' כ) ב"ט מ"פ(י בן מלכי צדק על שביעית "ומהר) ח"ט ה"פ(שביעית 
  .מבער

ל "א זצ" החזו מרןואפילו לשיטת, שמא זמן הביעור הוא ערב פסח, ספקולכן כדי לצאת מידי   
' ע (ט לצורך מצות ביעור"ל אם מותר להפקיר ביו"י זצ"סתפק מרן הקה, דזמו ביום ראשון של פסח

יפקירם בערב , סעודות' ד יותר מהשיעור של מזון ג" לכן מי שיש לו יין של אוצר ב,)ד"ב עמוד ש"ארחות רביו ח
א "ט בשם החזו"ל סקכ"ז צה"שמיטה פ' בדרך אמוה הל' ע( וכשיכיסם לביתו יכוון לא לזכות בהם עד אסרו חג ,פסח

  ).ל"זצ

א "אבל מרן הגריש, יש לציין שבזמיו לא מוצאים עבים בכרמים כבר מחודש או יותר לפי פסח  
'  שביעית סי–ישא יוסף (ת לרבים כך יש להורו, ל הג לבער העבים בפסח"א זצ"כיון שמרן החזו, ל פסק"זצ

  ). 175ז הערה "שיח אמוה פ' ע(ה גם היום יש עבים שמתאחרים עד הפסח " ובלא,)ה"ע

  האם יש חיוב ביעור בפירות מאוצר בית דין

בהר ' ן פ"רמב( אים חייבים בביעור כשיגיע זמן הביעור ולכן, בית דין הם בגדר הפקרהפירות באוצר 

צ "א,  זמן הביעור לאחרבית דיןכ יחיד שקה מאוצר "כמו. )ה ומה"כ וד"ה במש" דז"א סק" י'א סי"חזוו', ה ז"כ
חייב לבערם , סעודות' מ אם קה אותם קודם זמן הביעור ושאר ברשותו יותר ממזון ג"מו ,לבערם

  ).א שם"חזו( כשיגיע זמן הביעור

  האם יש חיוב ביעור בפירות שקו בחויות שמיטה

י כתב שליחות של "ל פסק שפירות המכרות בחויות שמיטה שפועלות ע"צא ז"מרן החזו  
ו "דרך אמוה פ(צ לבערם "א, ולכן אם קה אותם אחר זמן הביעור, ד"דים כמו הפקר של אוצר ב, הצרכים

  ושאר ברשותו יותר, קודם זמן הביעורהפירות בחותאם קה אבל  ,)ה"ב עמוד שס"וארחות רביו ח, ו"ל סקמ"צה
א שכל הפטור של " יש לציין שי.חייב לבערם כשיגיע זמן הביעור,  לכל אחד מבי ביתוסעודות' ממזון ג

, הוא רק באופן שמהל החות לא קה את המאכלים עבור היהודים בשליחות, החות הזה מלבער הפירות
    ).80 הערה 42שיח אמוה עמוד (חייב לבער , אבל אם קאם בשליחות היהודים

  ד"יש חיוב ביעור בערב פסח בארגזי יין שקה מאוצר בהאם 

שצריך להפקיר היין , )ובדרך כלל קוים הרבה מחמת מחירו המוזל( בית דיןשכיח מאד כשקוים יין מאוצר 
א "' א סי"ח(ת מחת שלמה "בשומ "מ, א שם"ואר בחזופ שכן מב"והה אע. ששאר לו כשיגיע זמן הביעור

, מחלק לכל אחד ואחד כפי צרכו בית דיןמה שש, דאולי יש מקום לומר, להסתפק בזהדיש '  כ)ה אך"ז ד"סקי
סעודות שמחלקים ' גחשב כמזון זה מ אפשר ד"מ, ן קודם זמן הביעור מה שמחלקים הרבה זמאפילו

רים ה הם פטו"אפ,  הפקרפ שהם זוכים לעצמם ואיו"דאע, סמוך לזמן הביעור לשכיו וקרוביו ולעיים
אפשר , ולא לעכב לזמן מרובה,  למאכלבית דיןי "כיון שזה יתן ע, והכי מי גם בחלוקת בית דין, מביעור
  .דפטור

  האם יש חיוב ביעור בפירות שעדיין לא תלשו

' י' סי(א "דאמם החזו, יש להסתפק היאך להוג במי שיש לו גידולים במחובר בגיתו שאיה שמורה  

, "דאפילו במחובר יש חיוב ביעור, חייב לעקור ולבער, ון שהגיע זמן ביעורכי"כדבר פשוט '  כ)'ה בתוס"ד ד"סק
שכל , ן אין בהן דין ביעור כיון שהן הפקר"דלשיטת הרמב) ה אם"ז ד"א סק"י' סי(כ בעצמו "אבל ציין שם למש
ורק לשיטת , ד"ד וטלין לאוצר ב"וכמו שאין חיוב ביעור כשב, רחמא אפקריהו, זמן שהן מחובר

כ "דמש, א"ל סקמ"ז צה"בדרך אמוה פ' ע(ואסר בזמן הביעור , צריך ביעור, ם שמצות ביעור היא בשריפה"הרמב
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כ דן "שג) ז"א סקט"' א סי"ח(ת מחת שלמה "בשו' וע, )ם"הוא לשיטת הרמב, ד"סק' י' ל בסי"ל ה"א זצ"מרן החזו
, וא מדין אפקעתא דמלכאשההפקר דשביעית ה, ל"א זצ"וקט למעשה כמסקת מרן החזו, בשאלה זו

ז הסתפק דלאחר זמן הביעור אפשר הבעלים יכולים "ולפ, והכל חשב כמבוער, ומהי גם לגבי מצות ביעור
 .ע"ושאר בצ, ג שאסור להם לעשות כן לפי זמן הביעור"אע, לזכות בכל הגיה במחובר

   שבאוכליםביעור טעם פירות שביעית

ולפעמים מכיסים מאכלים , ם ביחד וותים טעם זה בזהמעשים בכל יום שמבשלים מאכלים שוי
האם , יש להסתפק לגבי מאכל שתבשל יחד עם פירות שביעית וקיבל טעמם. אלו במקפיא לכמה חודשים

  .יש עליו חיוב ביעור כשיגיע זמן הביעור של הפירות שביעית שתו טעם במאכל זה

אליעזר אומר ' ר, כבשים בחבית אחת' ן הכובש ג דת)ה"ט מ"פ(בשביעית ' מקור האי דיא הוא מתי
' ר, )אסרו כולן מדתו טעם זה בזה ואין ששים דהיתר גד האיסור, דכשכלה אחד מהמיים מן השדה' פי(אוכלין על הראשון 

, כל זמן שאתה אוכל מן השדה אתה אוכל מן הבית, מדכתיב מן השדה תאכלו את תבואתה' פי(יהושע אומר אף על האחרון 

פ שיש בו "איו חייב בביעור אע, בא לאשמעין דכל שיש בו בליעות מדבר שעדיין לא כלה לחיה מן השדה, וכיון שהוא קרא יתירה

 )שמבער כל מין ומין כשיגיע זמו' פי(רבן גמליאל אומר כל שכלה מיו מן השדה יבער מיו מן הבית , )בליעות איסור
  .והלכה כדבריו

כ היאך "וא, שביעית אוסרת שאיו מיו בותן טעם דתן ,)ז"ז ה"פ(בשביעית ' המפרשים הקשו ממתי
  .זו' וחלקו ביישוב קושי, פסק גם כמו רבן גמליאל שמבער כל מין ומין כשיגיע זמו

משום שהטעם , ל דטעם של שביעית בחולין איו מחייב החולין בביעור" ס)ז"ז מ"א פ"רע' בתוס(א "רע
ולכן אם הוציא מאכל השביעית מהתערובת קודם זמן , )ה שלומד כן מפסוק"ט מ"ט פ"תוי' וע(הוא כמבוער 

אוסר חולין , ורק מאכל שביעית שכבר אסר מחמת שלא תבער, הביעור איו חייב לבער את החולין 
 מיירי בפירות שביעית ,ט"דשביעית אוסרת ב )'בפרק ז(  דתןהאולכן הסביר ד, בותן טעם כמו בכל איסור

 מיירי שבשלם לפי , דהלכה כרבן גמליאל)ט"בפ(  הא דתןכ"משא, בר אסרו לפי שבשלם עם החוליןשכ
  . זמן הביעור

והא דפסק הלכה כרבן גמליאל , ל דגם טעם שביעית מחייב ביעור" ס)' ה–ג "א סק"י' סי(א "אבל החזו
בזה ילפין דמאכל רק ו, ים חוליןכבשים שכולם של שביעית וא'  מיירי בג,דמבער כל מין ומין כשיגיע זמו

אין הטעם מחייב , אפילו כשהמין שתן טעם כלה מהשדה, שביעית שתן טעם במאכל שביעית אחר
  .בביעור

 ,חרובין של שביעית שכבשן ביין ששית או ביין מוצאי שביעיתל "וז )ב"ז הכ"פ(ם "להלכה פסק הרמב
מין , כלל פירות שביעית שתערבו בפירות אחריםזה ה,  שהרי טעם פירות שביעית בו,חייב לבער היין
והה חלקו הראשוים אם מין במיו בכל שהוא מדובר . ל" עכושלא במיו בותן טעם, במיו בכל שהוא

אבל להלכה הביא בדרך אמוה . מ" שהוא דשיל, או דווקא לפי זמן הביעור,כשתערבו לאחר זמן הביעור
אם תערבו אחר זמן הביעור איו אוסר אלא  ,)ה"ר' א סי"קובץ אגרות ח( ל"זצא " מרן החזו בשם )ד"ק קמ"ז ס"פ(
ט"ב .  

 מאכל שיש בו קדושת שביעית עם מאכל ,לפי זמן הביעור תבשלו או כבשו יחד ולכן למעשה אם
אבל אם תערב ,  בותן טעםומין בשאיו מיו, מין במיו מחייבו בביעור במשהו, שאין בו קדושת שביעית

  . איו אוסר אלא בותן טעם, בין במיו ובין שלא במיו, בכל דבר,אחר זמן הביעורל

  ביעור טעם פירות שביעית הבלוע בכלים

ש "בר. ז יש להסתפק היאך להוג בכלים שבלוע בהם טעם פירות שביעית כשיגיע זמן הביעור"לפ
ולכן כשיגיע זמן הביעור צריך , הבלוע בכלים גם דחייבים לבער'  כ)ןה לעין ביעור"בדד "בסוח "ט ה"פ(סיריליאו 
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, סעודות'  לעצמו מזון ג כדי להפליט הטעם הבלוע בהם אם כבר שייר מתכות כמו בפסחלהגעיל את הכלי
  .אסרו לעולם, א להגעילם"לי חרס שא כולפי דבריו

 שכתב דמעולם ,)ג"ג סק"כ' סי שביעית(ל "י זצ" הקה מרן הביא בשם)א"ל סקס"ז צה"פ( אבל בדרך אמוה 
הוי הטעם הבלוע , והייו משום שכיון שכבר אכל המאכל, לא שמעו שהגו להגעיל כלים בזמן הביעור

 דאם התחיל לאכול מחבית שכבש בו שלשה )ו"ז ה"פ(ם "צ לבערו כמבואר ברמב"שא, בכלי כהתחיל בה
 דאם ,בודאי יאכלה בסמוךהרי הוא כמבוער משום ש, אפילו אם עדיין שאר כשהגיע זמן הביעור, כבשים

ח דגם בתבשיל של פירות שביעית "ז סקכ"בדרך אמוה שם פ' ט כ"ומה(ולכן מותר לאכלו אחרי זמן הביעור , ישהו יפסד

ש "וע, )ט"א סקי"' א סי"ח(ת מחת שלמה "וכן פסק בשו, ) ולכן הוא חשב כמבוער,א להשהותו"צ לבערו כיון שא"א
ל "ואן קיי, ם דביעור הייו שריפה"ל כשיטת הרמב"הוא לשיטתיה דסס " הרשכ"העיר דלא מיבעי דמשש

הרי החיוב לשרוף אחר זמן הביעור , ם"אלא גם לשיטת הרמב, ן שביעור הייו הפקר"כשיטת הרמב
 שייך לחלק  ולא,)ה"ג וה"ז ה"פ(ם "מסתעף מהחיוב לאכול ולחלק לעיים בשעת הביעור כמבואר ברמב

  . ע וטעמו פגם"כ דכשהגיע זמן הביעור כבר עבר מעל"וכש, וע בדופי הקדירהלעיים או לאכול מהבל

ד כבר גמר רק "ובד, כל ההיתר הוא משום שכבר התחיל לאכול ממוש כיון ,י שם הוסיף"אבל בקה
צריך , כ אם בישל סמוך לזמן הביעור ועדיין לא התחיל לאכול קודם זמן הביעור"א, ששאר הבליעות
  .יםלהגעיל את הכל

דכיון שמבואר ,  הסביר קצת באופן אחר)ס"ט עמוד ק"בתן פריו על שביעית סופ(ל "ר תן געשטעטער זצ"הג
בשיטת '  כ)י"ד סק"י' סי(א "ובחזו, ז חשב מקולקל"ועי,  דלית לילה פוגמת)ב"ח ה"פ(ש בשביעית "בר

ל דמאכל שעברה "כ י" א,ם דפירות שביעית שפסלו מאכילת אדם פקעה קדושתן כמו במעשר שי"הרמב
ז אם בשלו פירות שביעית בכלי ועברה "ולפ, צורתו בלית לילה אין בו מצות ביעור דהרי פקעה קדושתו

דיש להסתפק , אבל הוסיף, פקעה קדושת הבליעה ושוב אין חיוב ביעור, עליו לית לילה לפי זמן הביעור
י "האם פקע איסורו ע, דכיון שכבר אסר, מה הדין אם הגיע זמן הביעור לפי שעבר עליו לית לילה

  .ע" בזה ושאר בצ"ש שו"וע, הליה כיון דשוב אין בו מצות אכילה

  כלים שבישלו בהם ספיחין

,  דמי שמתארח אצל מי שאיו זהר מספיחין,ל"א זצ"החזומרן  בשם )ג"ל סקכ"ד צה"פ(בדרך אמוה ' כ
אבל אם בישלו בו , ע לא אסר התבשיל בדיעבד"רי מעלאם הכלי אח, ובישלו בקדירה שבישלו בה ספיחין

  .ובכל אופן לכתחילה הכלי צריך הגעלה, ע אסר התבשיל"תוך מעל

אלא , או שידוע שאיו זהר בספיחין, אם מתארח אצל אדם שיש ספק אם הוא זהר בספיחין
יכול להקל ולאכול ל ש"ח קיבסקי זצ"פסק מרן הגר, שמסופק אם בישלו ספיחין בכלי זה שאוכל ממו

  ).32ד הערה "שיח אמוה פ(ז דרבן "משום ששביעית בזה, מספק

  ירקות של היתר מכירהכלים שבישלו בהם 

שאסור להם לחלק , לגבי מוסד שמחלק אוכל למשפחות זקקות, ל פסק"א זצ"מרן הגריש אמם  
ובפרט , לספק אסורמשום שגם להכס , "היתר מכירה"מאכלים שיש ספק שמא התבשלו עם ירקות של 

   ).שםשיח אמוה (ואין להתיר משום ספק דרבן , כשיש אפשרות לברר

  כלים שבישלו בהם פירות של קדושת שביעית

טעם שביעית ש ,)ג"ב עמוד ש"הובא בארחות רביו ח(ל "י זצ" בשם הקה)ג"ל סקכ"ד צה"פ(בדרך אמוה ' עוד כ
וממילא התבשיל שתבשל אחריו אין בו , ם דברא לעשות עמו שו"הבלוע בכלי הוי כפסד משום שא
  .קדושת שביעית ולא דיי שביעית

  כלים שבישלו בהם פירות שביעית שלא תבערו



7 
 

 דהמתארח אצל מי שאיו זהר אחר ,ל"א זצ" בשם החזו)ט"ל סקל"ז צה"פ(בדרך אמוה ' עוד כ
אבל מה שתבשל בקדירה , אין לאכול אצלו דבר חריף שחתך בסכין שבלוע באיסור שביעית, הביעור

ד ובדיעבד שאין "אבל כל זה בשעה, ע"משום שהוא אחרי מעל, שבישלו בה קודם פירות שביעית שרי
  .התבשיל אסר

  השאלת כלים למי שחשוד שמשתמש בהם בפירות שביעית שאסרו

שמשתמש בפירות שביעית שאסרו לאחר , שהמשאיל כלי בישול לחשוד, ל פסק"א זצ"מרן הגריש
פ שאפשר שישתמשו בהם "ולכן מותר לסרב להשאילם לו אע, הכלים טעוין הגעלה, או בספיחין, יעורהב

  ).ז"ל סק"ח צה"דרך אמוה פ(להיתר 

  עבר זמן הביעור ולא ביער הפירות

 הם אסורים ,אם עיכב פירות שביעית בביתו אחר הביעור כדי לאכלן ש)'ה ז"בהר כ' פ(ן "הרמב' כ
א "ו בסדר השביעית סק"כ' ו וסי"א סק"י' סי(א "וכן פסק החזו,  שהאיסור הוא מדרבןואפשר, באכילה לגמרי

 ,אסרו הפירות ואסורין באכילה לכל אדם,  דאם הגיע זמן הביעור ולא ביער)ב"קס' ב סי"ובקובץ אגרות ח
 )ו" סקלל"ז צה"פ( בדרך אמוה .ואין להם שום תקה לבערן, וטעוין קבורה או שריפה ובכל דבר המאבדן

והסביר דאולי כוותו לאחר , דפירות שביעית אסורים בהאה'  כ)א"ג י"משפטים כ' פ(הבעל הטורים הביא ש
  .זמן הביעור

  לא ביער פירות שביעית בזמן הביעור בשוגג

 בין אם לא ביערם ,אם עבר זמן הביעור אסרוש, ל"א זצ" בשם החזו)ז"ז סקי"פ( בדרך אמוה 'כ
 אם לא ביערם באוס חלקו הפוסקים בדבר ולא תבאר בהדיא מ"ומ,  בשוגגיערםובין אם לא בבמזיד 

  . אם אסרו

 דמה )ז"א סקי"' א סי"ח(ת מחת שלמה "ולכן פסק בשו, א שאם לא ביערם בשוגג לא אסרו"אבל י
ן לא ידע שכבר הגיע זמז אם "ולפ, אבל לא בשוגג, ל קסו הוא רק כשעבר בזדון ולא ביער הפירות"שחז

  .  קסו שוגג אטו מזידל"דלא מציו שגם בזה חז, הפירות מותרים, הביעור

 דאפילו אם לא ידע )ג"הערה קפסוף ' הובא בפירות שביעית פרק כ( פסק ל"א זצ"מאידך גיסא מרן הגריש
עדיין שומר תורה ומצוות ולכן לא ידע שצריך ' או שלא הי, או ששכח לבערם בזמו, שהגיע זמן הביעור

  .אסרו הפירות, לבערם

  האם מעשה שבת של חילוי מוגדר כמלאכה במזיד או מלאכה בשוגג

, אם מעשיהם מוגדרים כשוגג או כמזיד,  והה לגבי הגדר של אלו שעדיין אים שומרי תורה ומצוות
י חילוי " כיצד יש לדון מעשה שבת שעשה ע)11ב הערה "משפטי ארץ פל(ל "א זצ"הגרשזמרן מביאים בשם 

האם אמר דכשמבשל בשבת חשב כשוגג ומותר לאחרים . צ לשמור שבת"לדותו למדוהו וחכוהו שאשמי
והוא איו שומר שבת , או שמא כיון שיודע ששומרי מצוות אומרים שצריך לשמור שבת, לאכול התבשיל
יום ובהסבר הדבר הסבירו דשוגג פירושו ששכח שה, דמסתבר לומר שדיו כמזיד' וכ, לכן ידון כמזיד

מ טובא בכל זה לגבי ביעור פירות "ו,  ליה אם שבת היום איו בכלל שוגגאבל מי שלא איכפת, שבת
  .אסרו הפירות שברשותו, שאם דיו כמזיד, שביעית

   שימורים של מלפפון חמוץ וכדומה מיבול כרי–כרי חיוב ביעור בפירות 

קדושת להוהגים בהם , ם"ל עכות שגדלו אצחלקו גדולי הפוסקים אם יש חיוב ביעור בפירו
דאין בהם מצות ביעור משום '  כ)ה"מ' ג סי"וח, ה ואם"ו ד"של' וסי, ה כתב"א ד"כ' א סי"ח(ט "ת מבי"בשו. שביעית

ג "מ' א סי"ח(ט "ת מהרי"והסביר בשו, "אתיא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי דיא בהדיה"שיכול לומר 

 מצות ביעור הוא דין ממוי שצריך להפקיר הפירות כדי שאחרים ל דיסוד" דס,כוות אביואת  )ה ומה"ד
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, דכיון שהפירות גדלו אצל הכרי, ולכן בעל הפירות יכול לבא עם טעה זו שהיא טעה ממוי, יזכו בהם
. א להתדיין עמו"כיון שבא מכח הכרי שא, ל דלגבי ממוות אין הישראל שהוא עכשיו בעל הפירות חייב"י

'  כ)י"א סק"של' ד סי"יו(י "והברכ, )ו"ט' סי( וציץ הקודש )ט"ד הכ"פ(ם "ז על הרמב" גם הרדבכשיטתו מקילים
כ בזכר "וכ,  יש להקל בפירות כרי לגבי ביעור,ז מדרבן" כיון ששביעית בזה,ם בן חביב"ת מהר"בשם שו

  .)ב"מ' סי(יצחק 

, י קורקוס" בשם המהר)ג"ז ה"פ(מ "ובכס ,)ה ולעין ביעורן"ח ד"ט מ" ופ,א"ז סוף ה"פ(ש סיריליאו "אבל בר
ז "א סק"י' ה הגדל וסי"ז ד"סקי' ט' סי' ע( בכמה מקומות ל"א זצ"מרן החזווכן , )ה"ט ס"פי(א בשערי צדק "והחכמ

חייב , מו לאחר זמן הביעור דישראל שקוה פירות כרי מ, פסקו)ה" סק–ג "ו סק"כ'  וסדר שביעית סי,ה וירק"ד
  . לבערם

שוב אין , ולא הפקירם, ברשות הכרי בזמן הביעור'  כיון שהי,חידוש גדול'  כל"ט ה"ת מהרי"בשו
  .אבל שאר הפוסקים חולקים עליו בחומרא זו, להם תקה ואסור לקותם ממו

  קה פירות מכרי לאחר זמן הביעור

צריך לקיים  , דמי שלוקח פירות שביעית מיד גוי,ל" זצא"מרן החזו בשם )ג"ז סקי"פ( בדרך אמוה 'כ
ומרן , ורין וצריך לאבדןהרי הן אס, ואם לא קיים ביעור ביום שהגיע לידו, מצות ביעור כשמגיע ליד ישראל

כיון שכבר תחייבו , כ חייב לבערם"סעודת ממו ג' ל דאפילו כשקוה פחות ממזון ג" סל"א זצ"הגריש
  . )18ב הערה "הובא במשפטי ארץ פל(בביעור 

פ "כ אע"א, כיון שיש מחלוקת הפוסקים בדבר זה,  כתב)ד"ג הערה כ"פ(תה  שמיטה כהלכאבל בספר
ל "אבל לא ביאר אם ס, ם מיד כשיגיעו ליד ישראל" פסק דצריך להפקיר הפירות עכול"א זצ"מרן החזוש

אפשר שיש להקל בשל גויים, דכשיש עוד ספק' ולכן כ, הוג כןהכי בתורת ודאי או רק ראוי ל.   

 דיש לצרף סברת המקילים בכלל ,הרבה פוסקים סוברים דהפירות לא אסרו, סשוגג או או' אם הי
  .)ו"ב ס"משפטי ארץ פל(באוס או בשוגג אפילו בפירות ישראל 

, הגם שמעיקר הדין מותר לזכות בהם מן הגוי, יכוון שלא לזכות בהם, א שאם קוה פירות מכרי"י  
ל " דס)ז"מ' א סי"ח(ט "ת מהרי"בהם כדי לחוש לשיטת שואבל עדיף שלא יזכה , ולחזור ולזכות בהם, לבערם

  ).ז"ב סכ"שדה מרדכי פל(שפירות הללו אין להם תקה כמו פירות ישראל שלא ביערום 

    שלא ביערם בזמן הביעור כגון סלט חצילים אחרי זמן הביעור ממכולת כריה יבולק

יבערם , ום שאיו והג בהם קדושהאם קיבל פירות כרים לאחר זמן הביעור מיהודי שלא ביערם מש
אסרו וכ ל"ג בבה"ס' ח' סי(הלכות שביעית ' והסביר בס, )ז"משפטי ארץ שם ס(ל אם קבלם מגוי "בו ביום ולא( 

א "וי, פ אין בהם חובת ביעור"ועכ, אין קדושת שביעית בפירות כרישא "די, דיש לצרף כמה וכמה קולות
וכן פסק , ק אסורים לו ולא לאחריםא שפירות שלא תבערו הם ר"יועוד ד, דכשלא תבערו בשוגג מותרים

 מבואר שפירות כרי שהיו ביד ישראל )ה בא"ה ד"ו סדר השביעית סק"כ' סי(א "אבל בחזו, ל"א זצ"מרן הגריש
  .אסרו, ולא ביערם

  היאך יהוג במצות ביעור כשמתארח במלון או במסעדה

 דהמתארח בבית חבירו או במלון או במסעדה )ז"סב "רץ פלמשפטי א( ל"א זצ"את פסק מרן הגרישבכל ז
 הפירות  אתבפי שלשה  יפקיר,כדי שיוכל לאכול שם, ם"שאין והגים שם קדושת שביעית בפירות עכו

שהמוזמן , ל"א זצ"א הביא בשם מרן הגריש"ג עמוד ק"אבל בקובץ מבקשי תורה חי( אפילו כשהוא בתוך בית מארחו שיקבל

לכתחילה לא יאכל , משום שהמארחים אים והגים קדושת שביעית בהם,  לו לאכול ירקות מיבול כרי שלא ביערוםלשמחה וותים

וכן לא יאכל כל מה , ויסביר לבעל השמחה שאו והגים בזה לאיסור, וכן בשר ודגים וסלטים שתבשלו עם הירקות הללו, ירקות הללו
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ית ז שכתב דהמתארח אצל מי שאיו זהר בקדושת שביע"ס' ח' ית עולם על שביעית סיבבר'  אבל ע–שתבשל באותו יום באותם כלים 

כ בספק שהוא "וכש, מ מותר לאכול אצלו אפילו אם הכלי בן יומו"מ, פ שהכלים בלועים בדבר שיש עליהם איסור ביעור"אע, בשל כרי

, ד לאכול גם המאכל שיש בו קדושת שביעית"אפשר להקל בשעה, ובמקום ששייך קפידא, דיש בזה כמה צדדים להקל, י"איו ב

  . )וקים לכךב הסביר הימ"ובהערות שם עמוד ק

   ).ל"ב ס"שדה מרדכי פל(ל "וממילא לא יתחייבו בביעור וכ, א שיזהר לכתחילה לא לזכות בפירות"אבל י

  ד שמסופק אם ביערו אותו"יין מאוצר ב

'  ואיו יודע אם הי)ד" בשה התשיעית שת תשפכגון למשלוח מות בפורים(ד "מי שקיבל בקבוק יין מאוצר ב
ברשות מי שלא הקפיד ' או שמא הי, חייב בביעור'  ולא הי)ג"פסח תשפ(  הביעורד בזמן"ברשות האוצר ב

או שמא גם הוא , ברשותו בזמן הביעור וביערו' ואיו זוכר ממי קיבל היין כדי לברר אם הי, לבערו ואסר
 משום ששיווק יין זה עשה רק לשומרי ,צ לחשוש שמא לא קיימו בו מצות ביעור"א, קבלו מאחרים

  . )ל"ז בשם בעל חוט שי זצ"כ הערה קפ"פירות שביעית פ(וסביר מאוד להיח שקיימו בו כל מצוותיו , שמיטה

דהרי יש ספק שמא , דיש להתיר הבקבוק יין מסברא אחרת'  כ)ב"כ' ד סי"ח(ת משת יוסף "אבל בשו
 לפי זמן ד"ל שכבר תקבל מאוצר ב"ואת, כ"ד בזמן הביעור ואז איו צריך ביעור אח"באוצר ב' הי

ליחיד זה מיין ' אכתי יש ספק שמא לא הי, חייב לבערו' והיחיד הי, לפי פסח דשה השמיית, הביעור
ס ויש "כ יש לו ס"וא, דהייו חצי ליטר לכל אחד במשפחה, סעודות לכל אחד מבי ביתו' שביעית מזון ג

  .ז שהיא דרבן"להקל בפרט בשמיטה בזה

 דהיכא דאפשר )ו"י סקס"ק' ד סי"יו(ך "הש' כ,  קיבל הבקבוק ייןאלא דאם אפשר לטרוח לברר ממי
  .ה אין להחמיר"ובלא, לבדוק ואין הפסד בדבר יש לבדוק

 א"י, דהרי מי שלא ביער פירותיו ותם לאחר במתה,  עצה לרווחא דמילתאוהוסיף המשת יוסף
 בשם )ה למשמרת הבית"הערה ל(ז " לבערן כשיבואו לרשותו ומותרים לו באכילה כמבואר ברידב יכולהמקבלש
לפי הי , כ לרווחא דמילתא"וא. והסכים עמהם שהדין אמת, )ט"ט מ"פ(ש סיריליאו והמשה ראשוה "הר

צ לבערו שהרי אין "והמקבל א,  יכול לתת הבקבוק יין לחבירו שאיו מבי ביתו הסמוכים על שלחושיטות
ויחזור ויזכה בו , יפקירו המקבל בפי שלשה, סעודות' ון גואם יש בו יותר ממז, סעודות' בו יותר ממזון ג

  .מותר לו ולאחרים' ויהי

  קידוש על יין שלא הפקירו אחר זמן הביעור

דהרי , ח קידוש"ל אם יי"א זצ"הסתפק מרן הגריש, אם קידש על יין לאחר זמן ביעורו ולא הפקירו  
 )ט"ק' סי(ת באר עשק " ויש עוד לצרף הספק שבשו, היין לא אסר אם לא ביערו בשוגג)ז"סוף פ(לפי החרדים 

ש על " הובא במשת הגרי–ט "ז עמוד תמ"מבקשי תורה קובץ ט(ש "שדן אם אפשר לקדש על יין שבא מסתם יים ע

  ).ז"שביעית עמוד ק

פסק מרן , כמו ביין של שביעית הבא מן השמור ועבד, מי שאיו שותה יין שלדעתו יש בו איסור  
ומחמיר רק כדי לחוש לשיטת ,  שאם הוא בעצמו איו יודע להכריע)ח"ז הערה פ"כ פמ"שש( ל"א זצ"הגרשז

  ).ז"כ' ט על שביעית סי"כ בזה במעדי יו"מש' ע(ח קידוש על יין זה "שפיר יי, המחמירים

אם , שאם שמע קידוש ממי שקידש על יין שעשה מעבי כרים שלא ביערום, ז יש להוסיף"לפ  
ח "יי, ג"ם בכה"אבל אם רק מחמיר בפירות עכו, ח"איו יי,  יין כזה מעיקר הדיןהשומע איו שותה

   ).ה"כ סל"פירות שביעית פ(בשמיעתו 

   אחר זמן הביעור"היתר מכירה"יין של 

ל שהיין אסור גם למי "א זצ"פסק מרן הגריש, אחרי זמן הביעור" היתר מכירה"מי שיש לו יין של   
 ,ב"קס' ב סי"א ח" וקובץ אגרות חזו,ו"סק' י' סי' ע( שהתיר שמור ועבד בדיעבד ל"א זצ"שוהג כשיטת מרן החזו
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פ "ואע, ולכן מותר לשפוך את היין ואין בזה משום חשש הפסד פירות שביעית, )ז"קמ' א סי"וקרייא דאיגרתא ח
ואר דיש לחלק  מב)ו"א סק"י' סי(א "מ מדברי החזו"מ, דאסור לאבד ספיחין בידים'  כ)ו"סק' ט' סי(א "שהחזו

וממילא אין בזה משום איסור , חל עליו דין איבוד, דאם לא תקיים חובת ביעור בזמה, ד"בין ספיחין לד
    .)א"ט סמ"ש על שביעית פ"הובא במשת הגרי(הפסד פירות שביעית 

  יין של היתר מכירה קודם זמן הביעור

ל שאם הוא והג "א זצ"ן הגרישפסק מר, קודם זמן הביעור" היתר מכירה"מי שיש לו יין של   
אבל למהג ירושלים , יכול להקל לשתות את היין, ל להתיר שמור ועבד בדיעבד"א זצ"כשיטת מרן החזו

ובשעת , ומותר לשפוך את היין ואין בזה משום חשש הפסד פירות שביעית, אסור, שאוסרים שמור ועבד
ש על "הובא במשת הגרי(ל בשמור ועבד "א זצ"חזוהצורך יכול ליתן את היין לאותם הוהגים כשיטת מרן ה

    .)שביעית שם

  ביעור דמי שביעית

כיצד הרי שמכר , כשם שמבערים את הפירות כך מבערין את הדמיםל " וז)ז"ז ה"פ(ם "הרמב' כ
וכלו הרמוים מן האילות שבשדה ושאר אצלו מן הדמים , רמוים של שביעית והרי הוא אוכל בדמיהן

או , קוה בהן מאכלות ומחלקן מזון שלש סעודות לכל אחד ואחד, כיצד עושה. ייב לבערןשמכר בהן ח
  .ל" עכישליכם לים המלח אם לא מצא אוכלין

ז "דייק הרדב, ם דבדמי שביעית קוה מאכלים כדי לחלקן מזון שלש סעודות"והה מדכתב הרמב
ן משום דחיישין שמא לא יקו בהן שצריך דווקא לקות מאכלים ולחלקם ואיו יכול לחלק המעות עצמ

סעודות הוא משום שהוא דבר '  דטעם ההיתר של מזון ג)ז"ל סקס"ז צה"פ(והסביר בדרך אמוה , מאכלים
אבל זה שייך לומר באוכלין ולא ,  דומיא דהתחיל באוצר,כ דיו כמבוער"וא, מועט ובודאי יאכלו מיד

' ל דגם הדמים מחלקן מזון ג"ראשוים החולקים וסאמם הביא מכמה , בדמים שיכול להשהותן כרצוו
  .סעודות לכל אחד

כ לשיטת "משא, ם הם לשיטתו שצריך לבער הפירות שביעית מן העולם"אבל למעשה כל דברי הרמב
צ לעשות "א, כ יכול לחזור ולזכות בהן"ואח, ן דסגי אם יפקיר הפירות שביעית בזמן הביעור"הרמב
, ן" כשיטת הרמב כיון דאחו והגים)ח"ז ס"כ' סי(בפאת השלחן ' ולכן כ, ם לקות פירות"כ הרמב"כמש

  .)'ומשה ו' ז משה ב"פ( שביעיתוצריך להפקירם לכל העולם כמבואר ב,  ובזה יקיים מצות ביעוריפקיר הדמים

חלקו הפוסקים אם הדמים אסרו כמו שפירות , שביעיתהדמי אם עבר זמן הביעור ולא הפקיר 
 דלא מהי פדיון אחרי זמן :)ה"ע(בזבחים '  הוכיח מתוס)ה זבחים"ג ד"ד סקי"י' סי(א "החזו. ושביעית אסר

ואם , כתבו דאין ליקח תרומה בדמי שביעית משום הפסד התרומה אחר זמן הביעור' משום שתוס, הביעור
לל דמי א לח"אלא מוכח שא, הפסד לתרומה דיכול לפדותה' לא יהי, אפשר לחלל אחרי זמן הביעור' הי

, שביעית בזמן הביעורהדמי  דאם לא הפקיר )ח"ז סקל"פ(וכן פסק בדרך אמוה . שביעית אחרי זמן הביעור
  .אסרין וצריך לאבדן

 דגם אחרי ,ל" ס)ה יש לחקור"ב ד"ט סק"' סי(המקדש דוד  ו)ה אמם"ג ד"ז הי"מעשר שי פ' הל(ש "אבל האו
 ל"א זצ"מרן החזוש ראיית "ודחה האו, ת בדמי שביעיתסעודו' שעבר זמן הביעור יכול לקות מזון ג

וחיישין עד שימצא קוים תיפסד , ד אין שביעית מתחללת אלא דרך מקח"דהתם קאי למ, בזבחים' מתוס
, כ מותר לקות תרומה בדמי שביעית"וא, ל דשביעית מתחללת גם דרך חילול"אבל להלכה קיי, התרומה

  .הפסד תרומה' יהיואם יגיע זמן הביעור יחללה ולא 

  ל "ביעור פירות שמיטה שיצאו לחו
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, )ג"ה הי"פ(ם " וכן פסק ברמב,)ו"סופ(ל כדתן בשביעית "פ שאסור להוציא פירות שביעית לחו"אע
שיו . חלקו התאים היכן צריך לבערם, ל והגיע זמן הביעור"מ בדיעבד אם הוציאו פירות שביעית לחו"מ

ש בן אלעזר אומר יחזרו "ר, ל מתבערין בכל מקום שהם"י לחו"צאו מאר פירות שי" ת:)ב"(בפסחים 
ל " דפירות הארץ שיצאו לחו)ב"ז הי"פ(ם " וכן פסק ברמב,א"ר אבהו אין הלכה כרשב"א, למקומן

 דכשם שאין מוציאין אותן )ד"ג סק"י' סי(א "והסביר החזו, מתבערים במקומן ולא יעבירם ממקום למקום
ל כמבואר "דכל שמעבירן למקום חדש הוי הבאה חדשה לחו, ין אותן ממקום למקום כך אין מעביר,ל"לחו

  .י"ז מותר להחזירן לא" דלפ)ה"ק קכ"ל ס"ז צה"פ(והוסיף בדרך אמוה , בירושלמי

  
  
  
  
  
  
                                            לעילוי שמתד                                                                                                       "בס

  ל" זצזכריה חיים' שלמה בן ר' רח החבר "מו
  ג"ח תשרי תשפ"ע י"לב       

  .ה.ב.צ..    ת                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                  

 )צעירים(' בית הכסת תלמידי ישיבת פויבז

  10ר מצאז "האדמו' רח

  בי ברק

........................................  

  א"ט זגר שליט"יו' שיעור ממורו הגאון ר

  ג"תולדות תשפ' ק פ"ש
  ך עצמוגדר שלוחי מצוה אין יזוקין כשמתעסק גם לצור

   עצמותשיטת הפים יפות ששלוחי מצוה אין יזוקין רק כשכל כוותו למצוה ואיו מכוון גם להא

לך א אל הצאן וקח , לאשר אי מצות אותךקולי בי שמע בועתה "רבקה אמו אמרה ליעקב אביו 
הפים '  והק,)' חז"כתולדות ' פ(" ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, לי משם שי גדיי עזים טובים

 ,ועתה בי שמע בקולי" אמרה )ג"ז מ"כ( בסוף הפרשה דהרי ,"לאשר אי מצוה אותך"אמרה למה  יפות
 היה חשש שבתחילת הפרשה 'ותי ,"אשר אי מצוה אותך"ולא אמרה , " אל לבן אחי חרהוקום ברח לך

  ,ן ששלוחי מצוה אין יזוקילובטיחה  אלא רבקה ה,)ב"שם י(" והבאתי עלי קללה " כמו שאמר יעקב,סכה

ולא לשם , לשם מצות כיבוד אם , לשם מצוה לבדו תהיהכוותש דזה רק בתאי,  אבל הוסיפה
שבבדיקת חמץ אין מחייבין אותו להכיס את ידו  .)ח(פסחים ב כמבואר,  לקבל את  הברכותהאת עצמו

ואתי לעיוה , שמא תאבד לו מחטחיישין , פ ששלוחי מצוה אין יזוקין"ואע, לחורין וסדקין מפי הסכה
  אתלקבלכדי  , בשביל האת עצמו יכווןשמא יעקב חששה רבקה, ז הסביר הפים יפות"לפ. בתרה

  . רק לקיום המצוהון שלא יכו,"לאשר אי מצוה אותך" אמרה לו ולכן ,הברכות

  קיום המצוההוכחה דשלוחי מצוה אין יזוקין גם כשיש להם האה בשעת 

דשלוחי מצוה אין יזוקין גם אם , ל בפסחים מבואר להיפך"ה' דבסוגי, טובא'  לכאורה קאבל
כותל ששתמש , )ח"ג ס"תל' סי(פסח ' ע בהל"והכי גם פסק בשו, בשעת קיום המצוה הוא מכוון גם להאתו
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כיון ,  תחתיוצ לבדוק"א, אפילו איו גבוה שלשה טפחים כדי חפישת הכלב, ופל ועשה גל, בו חמץ בחורין
יחפש אחר , שאיו עוסק במצוה, חיישין שמא אחר שישלים בדיקתו, שיש בו סכת עקרב שמצויים בגלים
 דכל החשש הוא רק שמא יחפש למחט לבד אחרי )ו"סקל(ב "שם המ' וכ, מחט שאבד לו ויבוא לידי סכה

ילו אם מחפש אחר המחט אפ, אבל בשעת הבדיקה, ואז לא יהיה בגדר שלוחי מצוה, שגמר בדיקת חמץ
דהוי צדיק , ל האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בי"כמו שאחז, ל שלוחי מצוה ואין יזוקין"הו, כ"ג

שפיר חשב שלוחי , הרי מפורש שאם מכוון למצוה וגם להאתו ביחד. פ שמכוון גם להאתו"גמור אע
  .מצוה

 מוכח ,שלוחי מצוה אין יזוקיןדהא ד ,)א"אות ל( שם פסחיםב' בסוגיקובץ שיעורים וכבר העיר ב
את עצמו לא מקרי שליח מצוה',ת הסוגיבמסקימא מצוות אין , דהיכא דמתכוון רק לה ואפילו אי 

ע "מצוה זו לכוהרי ב ו, וראיה לזה מדפריך בגמרא מצדקה,צריכות כווה והמצוה מתקיימת בלא כווה
 אבל היכא , שאיו מתכוון למצוה לא מיקרי שליח מצוהמ כיון"מו ,המצוה מתקיימת גם בלא כווה לצאת

כוות  ,ן לשמה דהיכא דבעיפ"ואע , מצוהח שלישפיר קרא ,להאתוגם  לשם מצוה ו,הוידמתכוון לתרווי
  . לעין זה איו כןמ"מ , פסוללשמה ושלא לשמה

שוב אך ורק על שיעקב אביו יח, שכוות רבקה אמו היתה, טובא על הפים יפות שהסביר' ז ק"לפ
  .כדי שיחשב כשליח מצוה שאין יזוקין, ולא על השגת הברכות, המצוה של כיבוד אם

  שיטת האחרוים שהכווה איה מעכבת כשעיקר המצוה היא התוצאה

בהקדמת שיטת האחרוים בעין כוות המצוה שעיקרה , על הפים יפות' לכאורה יש ליישב הקושי  
אם העיקר איה ,  חידש שבכל מצוה)ה"ד סק"י' ח סי"או(האמרי ביה . היא התוצאה ולא המעשה מצוה
ב "ח(ש "בקוב' וע,  מבואר בעוד כמה אחרויםוהכי, צ כווה"ע א"לכו, המעשה אלא התכלית הפועל יוצא

איה  שכתב דמצוה שעיקרה )ש"א בשם הקוב"וכן בחלת אליהו עמוד תקי', מ אות ח"וב, ט"וכתובות אות רמ, ו"ג סק"כ' סי
שהשבוי יהיה (אלא עיקרה תוצאת המעשה כגון פדיון שבויים , עשיית מעשה המצוה כמו בשופר ולולב ומצה

 בהי אין הכווה ,)שיבמתו תהיה קויה לו( ויבום )שיהיו לו בן ובת(ר " ופו)שהחוב יהיה פרוע(ופריעת בעל חוב ) פדוי
   .)ב"א סק"' ג סי"ח(לוי ת בית ה"כ גם בשו"וכ, מ תקיימה המצוה"מעכבת כיון שמ

  האם הכלל דשלוחי מצוה אין יזוקין אמר במצוה קיומית 

איו אם  אבל ,מצווה ועושהב  אמרדשלוחי מצוה אין יזוקין רק,  כתב)ד"ז י"וישב ל' פ(ברית יצחק 
 תולה , זכותטהתן אם היה לסוד ,.)כ(ה טובס' מהסוגי 'והביא ראיי,  שפיר יכול להיות יזוק,מצווה ועושה

י וכיון דאיה מצווה אין " ופירש, הא איה מצווה ועושה, אילימא זכות דתורה,זכות דמאי'  הגמ'הק ו,לה
 מ אין זה אלא"מ, קיימה מצוהו, תורהאשה למדה אם  שפ"דאעמבואר  הרי .שכרה גדול כמצווה ועושה

ין הו , מצווה ועושההבגדר אין ד, עליה מילתא דזכות התורה והמצוה מגיןךלעהא מצווה תוקא שו בעי
 וקיום מצוה , חפצא וקיום אחרת לגמריאלא הוא ,בשכר  דמצווה ועושה איו רק עדיפותל"עכצ ו,ועושה

קרי י לא מ, איו מצווה ועושהשאם,  לעין שלוחי מצוההכי גםל "ז י" ולפ, להגיןיו יכולשל איו מצווה א
   .וזקלא יהמצוה יכולה להגן עליו ש ש,שליח מצוה

  האם בי ח מצווים במצות כיבוד אב ואם

דהרי בי ח לא צטוו על מצות , לפי דבריו יש לדון לגבי המצוה של כיבוד אם של יעקב לרבקה
ובכל . 'כ לכאורה לא שייך הכלל של שלוחי מצוה וכו"וא. שם'  ובתוס.)א"ס(כיבוד אב ואם כמבואר בזיר 

גם , מ כיון שהוא מצוה שכלי"מ, פ שאין מצוה של כיבוד אב ואם"עא, דאצל הגויים', זאת יש להביא ראיי
,  גר אסור לקלל אביו העובד כוכבים ולהכותו ולא יבזהו)ט"א ס"רמ' ד סי"יו(ע "דהרי פסק בשו, הם מצווים
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דהרי אצל הגויים אין חיוב של כיבוד , טובא' ולכאורה ק, שלא יאמרו באו מקדושה חמורה לקדושה קלה
א שם בשם "רע' ותי, "באו מקדושה חמורה"ולמה זה קרא , "איה אחד משבע מצוות בו, אב ואם

ובי ח הגו , ל כיבוד אב ואם מן המושכלות המה"שכתב וז' אות כ' ג באגרת ג"פמ' ע(מ בימוסיהם הם חייבים "ג דמ"הפמ

דעשו בידי שמים על מצות ' כ כ"והיד אברהם שם ג, )ל"כ עליהם בימוסיהן עכ"ומסתמא היו מעישין ג, בו מעולם
. )'ה' ומשפטים פרשה ל', ו ט" פרשה למדרש רבה ח' ע(דהרי חם וביו עשו על שלא כיבדו את ח , כיבוד אב ואם

 תחייבו במצוות " שב)א" כ-'ח ז' פ( והחזקוי )ה ואם ישיב" דס"בהקדמתו לש(יסים גאון ' ר' ובאמת כבר כ
  . שכליות

הייו רק בכיבוד , דגם אם גויים מצווים,  הביא חידש גדול)ד"ל' ב סי"ח(גא המאיר ת שר"אמם בשו
, דרוב בעילות אחר הבעל' ותי,  דילמא לאו אביו הוא:)א"י(ל הקשו בחולין "משום שחז, אם ולא בכיבוד אב

קיבסקי  ח "ומרן הגר, וממילא החיוב הוא רק כיבוד אם ולא כיבוד אב, אבל בבי ח לא אזלין בתר רוב
מ "מ,  מצווין במה שהשכל מחייב"דאפילו אם ב,  אמר וסח אחר)ד"חיי שרה עמוד ק' א פ"דרך שיחה ח(ל "זצ

    .).ח"צ(ם כמבואר ביבמות "אין אב לעכו

  

"מ בין שלוחי מצוה לעושי מצוה  

 מצוהשלוחי "'  הקשה על לשון הגמ,)ז"פסחים אות קל(א "שליטד פוברסקי "י הגרב"בשיעורי מרן רה
עצם ההליכה היא מצוה ולא רק , דהרי כשעולה לרגל, " אין יזקיןעושי מצוה"ל "דהול, "אין יזקין

 )ה והא"ד. ח(אמם בתן פריו על פסחים . כ בדיקת חמץ היא מצוה"וכמו, א"הכשר מצוה כמבואר בריטב
, צות כיסוי הדם ברגלוהסביר למה אסור לקיים מ ש,)ז"ד הט"שחיטה פי' סוף הל(הביא בשם המגיד משה 

, י"כבוד הש, כי כבוד המצוותל "והסביר המגיד משה וז, כדי שלא יהיו המצוות בזויות עליו' דמבואר בגמ

ואפשר מקור דברי המגיד משה הם , ל" עכוכבוד השלח הוא כבוד השולח, שהם שלוחיו של מקום
ות שהן ון את המצי היו מכבד,ישראל לה"ב אמר הק,י"רשבאמר  ל"וז) 'ויגש אות ו' פ(במדרש תחומא 

זית לו לכבודי בי כא,ת אותןזי ואם ב,תידלו לי כבי אם כבדת אותן כא, ושלוחו של אדם כמותו,שלוחי
 שהם שלוחי ,ות קראים מלאכיםוהמצש ,י"בשם רש) ה"ד ס"כ' סי(ציצית ' בהלאליה רבה ה כ"וכ ,ל"עכ

וידעתם כי שלחתי אליכם את "תולדות ' בהפטרה לפ', ד' מלאכי ב רש בביאדלכאורה הוא פסוק מפו, והראו לי( המקום לישראל

   ").המצוה הזאת

ולכן איו יזוק , ה"כ השליח למצוה הוי שליח להקב"א, ה"מצוות הם שלוחי הקבז כיון שה"לפ
 הגדר של מי שמקיים מצוה הוא שלוחי מצוה ולא רק עושי ז"ולפ, משום שהשליח מקבל כוחו של המשלח

'  דשלוחי מצוה אים יזוקים משום שהמצוה שהי)ה"כ' שמות ד' פ(' ח הק"כ האוה"עוד יש לציין מש. מצוה
  .ומוע למשחית מלהתקרב אליו, והוא המלווהו והשומר אותו, קה לו פרקליט אחד, עסוק בה

  ביאור בכוות הפים יפות

פילו כשכוותו היא גם לצורך והייו א, ל שלוחי מצוה אין יזוקין"פ דקיי"דאע, ל"ז אפשר י"לפ
משום שהמצוה היא שליח , "שלוחי מצוה"מ הייו דווקא משום שהוא "מ, בפסחים' עצמו כמבואר בסוגי

מ במצות כיבוד אב ואם אצל "ומ, לא שייך האי כללא, כ במי שאיו מצווה ועושה"וא, ל"ה וכ"של הקב
אבל דווקא , וה כזו שלוחי מצוה אין יזוקיןל דגם במצ"אפשר י, כיון שבימוסיהם הם חייבים, הגויים

אשר אי מצוה "ולכן רבקה ציותה ליעקב אביו , בלי כווה אחרת לטובת עצמו, כשכל כוותו לשם מצוה
  . ושלא יכוון גם להאת עצמו להשיג את הברכות, "אותך

  ס היאך חששה רבקה שהקללות יעברו עליה"ביאור החת
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שהבין דברי רבו ,  מבואר)ט" עמוד קי–ה אולי ימושי אבי "תולדות ד' פ( ל" זס"החתאבל מדברי רביו 
אולי ימושי אבי " הה יעקב אומר לרבקה ,דהקשה, כ בספר פים יפות לפיו"הפים יפות אחרת ממש

דאם טובא  וקשה ," אך שמע בקולי,עלי קללתך בי" ורבקה אומרת ליעקב ,"והבאתי עלי קללה ולא ברכה
' אמם ע(  ואיך תסור הקללה מיעקב, מה מהי שרבקה מקבלת על עצמה את הקללה, יעקביצחק יקלל את

שעשה שלמה שקיבל עליו קללות : ח"ל בסהדרין מ"כמו שאמרו ז, ל עלי להכס תחתיך אם תארע לך קללה"וז'  שפי-ג "ז י"בספורו כ

ותירץ  ,"אך שמע בקולי"יפה שית  ועוד מהו שהוס,ו" מקוללים ח יהיושיהםאדרבה  ,)ל"יואב והשיגוהו עכ
 ואז ,ן לקיים מצות כיבוד אםורבקה אמרה ליעקב שיכוש ,פים יפותבכבר יסד ל "שרבו ז ,ל" זס"החת

 , אחר שימושהוי יצחק"קב חרד שמא יתקלל עיעס דעתה "וסיף החתה ו,שלוחי מצוה אים זוקים
 ,ן הוא רק להאת עצמו בלבדו ואז יכו,מהו קולו וכדבשיוי ,מסתמא יעשה תחבולות שלא יכירהו אביוו
יצחק  וממילא כשתעשה תחבולות ש,"בי עלי קללתך" לכן אמרה לו רבקה ,שליח מצוהכ יחשבלא כ "או

 , יהיה שליח מצוהמצות כיבוד אםב ואז ,אי אמך לא תקוללש, כל כווותיך לטובתין ו תכו,לא יכיר אותך
 ' כמו מי שמחפש מחט בשעת בדיקת חמץ ע, שליח מצוהחשבמ " מ,ן גם להאת עצמוו שיעקב יכופ"עוא
 "אך שמע בקולי"ואמרה שית   רבקה ולכן כפלה, כי שלוחי מצוה אים זוקים,כ יצל" וא,ג"תל' יא ס"מג

  .ד"ן גם לשם כיבוד אם עכו יכו,דגם בשעת התחבולות

כ לעיל שדרשו "משוהוא שוה מ, א" גם מובא מה שדרש בשת תקס)שם(ס "אבל העירו לי שבחת
בלי , אם תקח לי לשמיוחה אי טב'  פי-" אך שמע בקולי ולך קח לי"על הפסוק ' ושם כ, ב"בשת תקצ

ג דשכר מצוה " ואע, כי שלוחי מצוה אים יזוקין, שלא יבואו עליך קללות,רק לעשות רצוי, אחרת כווה
 רמזה לו כי ,'כא אמרה ויברכך לפי המ ה" מ,ז"הו ואפשר שיבוא לו מכשול בעיי הע,בהאי עלמא ליכא
י עסקו במצות כיבוד "א שיבוא לו מכשול בה ע" וא,ב"הודתו והכה לעובעב' לפי ה' הברכה הזאת תהי

   .אמו

"יזוקין ושומר מצוה לא ידע דבר רע ןמ בין שלוחי מצוה אי 

שומר מצוה "ל "זובמקומות אחרים אח, "שלוחי מצוה אין יזוקין" ל"והה בהרבה מקומות אחז
ואמם , מ ביייהו"וצריך להבין מה ה, "'שומר פתאים ה"ל "ובמקומות אחרים אחז, "לא ידע דבר רע

  .אבל עדיין צריך להבין החילוק, האחרוים חילקו בכמה אופים

ואילו שלוחי מצוה אין יזוקין הוא , א דשומר מצוה לא ידע דבר רע הייו בשעת קיום המצוה"י
'  הק.)ח(בפסחים ' והגמ, דהרי בדיקת חמץ היא מצוה, אבל חילוק זה קשה, ה למצוה או בחזרהבדרך הליכ
ל שלוחי "הא קיי,  מלהכיס ידו לחורין וסדקין לבדיקת חמץ משום סכה שמא יש שם עקרבורלמה פט

ב "חמץ ומצה פ' מ הל"ושעה, י"ג ס"תל' ח סי"ב'  עי–ל בקושיית האחרוים דכשיש עקרב שכיח היזיקא "ואכמ(מצוה אין יזוקין 

הרי מבואר דגם בשעת קיום המצוה אמר הכלל דשלוחי מצוה אין . )ח"ג סקי"תל' וחק יעקב סי, ה ובהכי"ו ד"ה
  .יזוקין

' ע(א שהחילוק הוא דשומר מצוה לא ידע דבר רע אמר כשהוא בעצמו מצווה לקיים את המצוה "י

ואילו שלוחי מצוה אין יזוקין מיירי כשאיה מצוה , )ג"סק' ה' ז סי"ד אהעת תורת חס"ושו, א"סק' ט' ז סי"י אהע"ברכ
דשלוחי . ה" דהא דשיו בסוכה כ–ט "ט עמוד שי"בהעמך שאלה שאילתא קס' וע(אלא שהוא שליח לקיימה , המוטלת עליו

פ שהמצוה " שלוחי מצוה פטורים אעהייו משום החידוש דגם, ולא שיו דעוסקי בדבר מצוה פטורים מהסוכה, מצוה פטורים מהסוכה

אבל חילוק זה , שגם במצוה קיומית אמר שלוחי מצוה אין יזוקין, ז"מ טובא לפ"ו. )איה מוטלת עלייהו
היתה צריכה לומר ' כ הגמ"וא, ואיו רק בגדר שליח לקיים המצוה, דהרי בדיקת חמץ מוטלת עליו, קשה

  .מצוה אין יזוקיןבמקום שלוחי , "שומר מצוה לא ידע דבר רע"
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א עמוד "ה ס"ת' סי(פסח ' ם בהל"ל בהערותיו על הדעת תורה למהרש"ר שלום שבדרון זצ"אמם הג

ד ראה דיש "אבל לע, הייו הך, ושלוחי מצוה אין יזוקין, דשומר מצוה לא ידע דבר רע'  כ)ה"ד בהג"קל
  .לחלק טובא ביייהו

  "שומר מצוה לא ידע דבר רע"מתי אומרים 

ת שם "בשו'  וע–א שאמרה לעשותה לשמה "המהרש' פי(כל העושה מצוה כמאמרה .) ג"ס(ל אומרים בשבת "חז  

שומר מצוה " אין מבשרין אותו בשורות רעות שאמר ,)מה שהאריך בזה, ה אכן ראה"ד. ח"ז עמוד ל"כ' א סי"אריה ח
, וה אמר שומר מצוה לא ידע דבר רע דרק במצ)ח"כ' א סי"ח ח"או(ת זכר יהוסף "בשו' כ". לא ידע דבר רע

דאין , מ במקום דשכיח הזיקא לא שייך האי כלל"מ, דגם כשעושה כן לשם מצוה' והרבה פוסקים כ
דלא ' כ) "ש' מ וסי"שד' ד סי"יו(ת בית שערים "בשו). 'ט' ז סי"י אהע"וברכ', א' ת חכם צבי סי"שו(סומכים על הס 

, ועוד רק כשעושהו באקראי, ק בדבר שאין הסכה סכה טבעיתר, אמרין שומר מצוה לא ידע דבר רע
,  האריך לחלק בין דבר שיש בו חשש סכה שלא כדרך הטבע)316ח עמוד "ן כלל "ה מערכת השי"ח(והשדי חמד 

דבעין טבעי , )ח במשה דאחזו בולמוס"ם ביומא פ"ש להרמב"ש ראייתו מפהמ"ע(לדבר שיש חשש סכה בדרך הטבע 
ולכן ,  דעין הגת המצוה הוא עין סגולה רוחי)ה אמם"שם בד(והסביר , עין של שומר מצוהלא מועיל 

אבל בסכה טבעי , ובזה מהי אפילו בשכיח הזיקא, מועיל רק היכא דהסכה איה חזקה כגון סכה סגולי
' ה סי"ח(ה ת בצל החכמ"בשו. כ חלשה כמו בסכה סגולי"ג היא ג"דבכה, לא מהי רק בדלא שכיח הזיקא

ואדרבה איסורה קא עביד , אין קיומה מצוה כלל,  הוסיף שאם בקיום המצוה יש סכת פשות ממש)ג"צ
  .  ועבירה היא בידו

  "'שומר פתאים ה"מתי אומרים 

ודה : ז ל"וע. ט"וכתובות ל. ב"ויבמות ע: ט"שבת קכ(" 'שומר פתאים ה"ל הרבה פעמים "והה מבואר בחז

ל כיון "ולפעמים אחז, ז לכתחילה במקום סכה" חלקו באיזה אופן יתן לסמוך ע אבל הפוסקים,.)ה"מ
' דאמרין שומר פתאים ה' כ) ט"' א סי"ח(ת חיים שאל "בשו. 'דדשו ביה רבים יש לסמוך על שומר פתאים ה

ת "ואילו בשו, ז"דאין לסמוך ע, כ בדשו ביה רבים בזמן האחרוים"משא, ל סמכו עליהם"רק בדברים שחז
ושכבר , רק היכא דדשו ביה רבים'  פסק דסמכין על האי כללא דשומר פתאים ה)ב"י' ד סי"ח(חלקת יעקב 

  .או בראשוים' זכר בגמ

 למה עש יוסף הצדיק בסבל רב כשהלך בשליחות אביו לקיים מצוה

 .ובכל זאת קרה מה שקרה, חלקו האחרוים במעשה של יוסף הצדיק שהלך בשליחות יעקב אביו
... לך א ראה שלום אחיך"פ שיעקב אביו אמר " הסבירו דאע)ד"ז י" לוישב' פ(והבית הלוי ' ח הק"האוה

והוא המשיך לדותן שלא , אבל כיון שצוה לו ללכת לשכם, שליח מצוה גם בחזרתו' כדי שיהי" והשיבי דבר
 .)( מהא דשיו בקידושין ,הז' על תי'  הק:)ט"ל(אבל בספר המקה בקידושין . לכן יזוק שם, בציווי אביו

ל "כ י"וא, .)ט": ח"ש מ"ע(מראה מקום הוא לו , הרי היא במקום פלוי, שלוחו צא וקדש לי אשהלהאומר 
באופן ' ולכן תי, ולאו דווקא בשכם, ימצא אותם היכן שמצאיםיוסף דבודאי כוות יעקב אביו היתה ש

ל לשמוע "ג לא הו"ובכה, ה בגדר הליכה למקום סכהההליכה להם הית, דכיון שהאחים שאו אותו, אחר
דבעצם כל מכירת יוסף לא , באופן אחר' מיישב הקושי' ח הק"אמם האוה. לאביו ששלחו למקום סכה

  ".כי למחיה שלחי אלוקים לפיכם"כמו שהוא בעצמו אמר , היתה לרעה אלא לטובה

  שלוחי מצוה במקום סכה

משום שאם יש חשש סכה , יך הכלל דשלוחי מצוה אין יזוקיןוהה במקום דשכיח הזיקא לא שי  
ט פסק שלא יבדוק החמץ כשיש "ומה, ויתכן שגם אסור לו לקיימה, איו מחוייב לקיימה, בקיום המצוה
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 אין צריךג " הוא דבכה)ז"ג ס"תל' סי( פסח'  בהלע"ואמם לשון השו, חור ביו לבין הכרי משום הסכה
, ע שם דסיבת הפטור היא משום סכה"אבל כיון שמבואר בשו, ין איסור בדברמשמע שא, בדיקה כלל

ח ומאירי "הר' כ מפורש בפי"וכ, ע לסכה כדי לקיים מצוה"דאסור להכיס א, ממילא גם אסור לבדוק
ה רוצה "משום שאין הקב, ג שהוא מצוה" דהיכא דשכיח הזיקא ראוי להתרחק ממה אע.)א"י (ביומא

יס א, ויש להוסיף קצת ביאור, השימסור עצמו לסכה"דכיון שאסור לו להכה מצוה, ע לסכממילא אי ,
  .ושוב לא שייך לומר שלוחי מצוה אין יזוקין

  מהו הגדר של שכיח הזיקא

 דמותר )ג"א מ"ברכות פ( בשם התפארת ישראל )ג"ז סק"ק' ד סי"יו(ש "הפת' והה בגדר של שכיח הזיקא כ
' מהסוגי' והביא ראיי, אגוי מגי, ומצוה דעסיק בה, היכא דלא שכיח הזיקאלהכיס עצמו לספק סכה 

ע שלא "וסמך א, י"ע לספק סכה לצורך ט"חבוש בבית האסורים והכיס א' ע הי" שר:)א"כ(בעירובין 
  .אבל כל ההיתר הוא רק במקום דלא שכיח הזיקא, ייחו שומר בית האסורים למות בצמא

 


